MẠNH MẼ NHƯ THÁNH CẢ GIUSE
“Thấy vậy mà không phải vậy”. Câu nối bình dân mà hàm ý. Có nhiều
sự việc bản chất bên trong không đúng với hình dáng bên ngoài, ví dụ
nước Mỹ rất mạnh, mạnh đến nỗi được gọi là siêu cường quốc; nhưng
chỉ vì bọn khủng bố quốc tế Al Qaeda thù hằn rình rập để mưu hại mà
trở nên một nước rất yếu, vì cứ phải đề phòng đủ mọi mặt đến nỗi mọi
người ai muốn vào nước Mỹ đều phải nhận được thái độ đón tiếp đầy
nghi kỵ (bị khám xét thân thể gần như xúc phạm); ví dụ các yếu nhân
(VIP) trên chính trường thế giới cũng là những người rất mạnh nhờ có
nhiều quyền lực, nhưng đi đâu cũng kéo theo đám vệ sĩ luôn trong tư
thế ứng phó, phòng vệ căng thẳng, khiến họ trở thành những người rất
yếu.
Ngược lại, thánh cả Giuse, người đàn ông thầm lặng như cái bóng,
vậy mà rất mạnh!
Bởi thánh Giuse hiền. Kẻ hiền là kẻ mạnh, vì kẻ hiền không có kẻ thù
một phần do họ chẳng coi ai là kẻ thù, họ sống rất an nhiên tự tại.
Bởi thánh Giuse can đảm. Kẻ can đảm rất mạnh vì trong họ không có
sự sợ hãi nào. Họ không sợ chi, cho dù mất mát gì và thậm chí cả cái
chết.
Bởi thánh Giuse khiêm tốn. Kẻ khiêm tốn thường rất mạnh, vì họ
không sợ bị tổn thương, thua thiệt, kém cạnh và bị khinh thường.
Bởi thánh Giuse thầm lặng. Kẻ thầm lặng rất mạnh vì họ luôn đứng
trong bóng tối của sự hào nhoáng, giả danh, phù phiếm và “bề ngoài”.
Thánh Cả Giuse thầm lặng do khiêm tốn nên Người rất can đảm, và
vì can đảm nên Người rất hiền và vì hiền nên Người rất mạnh.
Vậy bắt chước thánh Giuse cứ sống hiền dẫu có đang bị sự mất mát,
thua thiệt, rẻ khinh… đe dọa. Kẻ không sợ cả đến những mất mát, thua
thiệt mới thực là kẻ mạnh.

